Niềm tin cho cuộc sống
Các bạn thân mến,
Cuộc sống vẫn muôn đời là như thế, và chắc chắn là bất cứ ai trong chúng ta đều
đã từng trải qua ít nhất một lần khó khăn, thất bại, đỗ vỡ....Trước những biến cố
khó khăn đó, một số người nhanh chóng gục ngã, đầu hàng, bỏ cuộc, mất niềm
tin....Nhưng cũng có những người có bản lĩnh vững vàng, bằng cách này hay
cách nọ, họ vượt ra bóng đen của nghịch cảnh, của thất bại, mất mát, chống hai
tay đứng lên và bước tiếp con đường của mình. Tại sao họ làm được như vậy?
Tôi nghĩ, điều quan trọng ở đây chính là cái thái độ và cách nhìn của chúng ta
trước mọi vấn đề của cuộc sống.
Đôi khi trong cuộc đời, có những lúc mà tất cả mọi thứ điều dường như tắc
nghẽn, điều dường như chống lại ta...đến nỗi ta có cảm tưởng mình phải bỏ
cuộc, mình không thể chịu đựng thêm chút nào nữa...Nhưng xin các Bạn nên
bình tâm lại, hãy cố gắng, trở về nương náu trong chính mình để đừng buông
xuôi tất cả, vì sớm muộn gì thì mọi thứ rồi cũng sẽ qua, sẽ thay đổi, hãy tạo cho
mình một niềm tin cho cuộc sống của mình dù đó chỉ là một đốm lửa hồng trong
đêm tăm tối đi nữa.
Xã hội là một trường đời to lớn của ta, nó luôn cho ta những bài học đáng quý.
Thật vậy, sau mỗi lần thất bại, ta sẽ có thêm một kinh nghiệm, ta sẽ trưởng thành
hơn, chửng chạc hơn, cứng cáp hơn....“ Đi đến tận cùng của khổ đau, thất vọng,
bạn sẽ gặp niềm vui“ câu nói giản dị này hàm ẩn rất sâu xa, vì nếu nhìn kỹ hơn
nữa, ta sẽ khám phá ra một triết lý sống đầy tự tin và lạc quan trong mọi hoàn
cảnh. Sự trải nghiệm và niềm tin giúp ta bình tâm vượt lên trên những biến cố
của cuộc đời. Bởi lẽ, lý do để ta luôn tồn tại, đứng vững trong cuộc sống này là
để ta trưởng thành, thưởng thức, khám phá và tìm ra các giá trị của cuộc sống.
Cuộc sống rất là vi diệu khi được nhìn bằng các góc cạnh khác nhau:
- Có những nỗi đau mà cả đời không thể nguôi ngoai dù biết rằng thời gian sẽ
xoa dịu tất cả các vết thương! Nhưng bù lại, nó sẽ làm ta trưởng thành hơn.
- Có những ước mơ mà cả đời vẫn mãi là ước mơ, dù ta có nổ lực hết mình!
Nhưng nhờ nó mà ta sẽ trỡ nên mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn, biết cố gắng
hơn, biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin hơn.
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- Có những lỗi lầm không bao giờ sửa chữa, hàn gắn được! Nhưng nó làm ta biết
suy tư, cẩn trọng hơn xưa khi gặp lại những tình huống đó sau này.
- Có những mong chờ, ước hẹn mãi chỉ là mong chờ hẹn ước! Nhưng chính nó
làm cho ta thấu hiểu giá trị của người đó khi họ trở về.
- Có những người đã lâu không gặp, nhưng những khi ta neo đơn, có khó khăn
trở ngại thì những bạn ấy luôn có mặt và chia sẻ cùng ta.
- Có những người ta tình cờ găp sơ rồi nhanh chóng lãng quên! Nhưng đôi khi
nó không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là nhân duyên đã sắp đặt từ lâu.
Nhưng nói cho cùng, cuộc sống của ta chỉ thật sự có ý nghĩa và trọn vẹn khi ta
biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước ước mơ, biết cảm nhận chân thành sâu sắc mọi
việc đến với mình, biết tin vào những lời hứa, biết trân trọng những lời hẹn ước,
biết dũng cảm bước ra khỏi các nỗi đau, vượt lên để học hỏi sau những lần thất
bại, mất mát, sai lầm. Và hạnh phúc dường bao khi trên bước đường ta có những
người bạn chân thành giúp đỡ nhau và một tình yêu sâu đậm, nơi nương tựa
vững vàng.
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